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Wat is iPOSID?
iPOSID is systeemsoftware die bedient wordt via een groot 
touchscreen. Het visualiseert het aanbod werkvergunningen 
op een plattegrond van een industriële locatie waar werk-
zaamheden worden uitgevoerd aan installaties en faciliteiten. 

iPOSID visualiseert de organisatie van het actuele werk.

Daarbij zijn de risico’s voor veilig werken direct door iedereen 
te bekijken. Dit leidt bij alle medewerkers tot beter zicht op 
de actuele werksituatie. Door deze visualisatie ontstaat een 
beter begrip van de invloed van huidige risico’s en verhoogd 
daarmee het veiligheidsbewustzijn bij alle medewerkers. 

Waarom iPOSID? 
Op industriële locaties zijn in toenemende mate wisselende 
contractors werkzaam. Deze externe partijen kunnen min-
der bekend zijn met de specifieke situatie waarin zij hun 
werk moeten uitvoeren. De veiligeidsregelgeving genereert 
een dringende noodzaak om deze partijen meer bewust te 
maken van hun verantwoordelijkheid m.b.t. de risico’s en 
de algemene veiligheid. Door de internationalisering op 
de werkvloer dient dat te gebeuren op een visuele manier 
die taalbarieres overbrugt. Door het fysiek positioneren van 
de werkvergunningen op de plattegrond van de locatie 
ontstaat een beter begrip hoe risico’s van multidisciplinaire 
werken elkaar onderling kunnen beïnvloeden.

Wie werken er met iPOSID?
Uitvoerend dagelijks management die belast is met de 
dagelijkse sturing en planning van werkzaamheden.
Houders van werkvergunningen die zich dagelijks aan- 
en afmelden voor uitvoering van werkzaamheden.
HSE Functionarissen die belast zijn met het beleid en de 
controle op uitoefening van de regels voor veilig werken.
iPOSID heeft geautoriseerde functies die alleen beschikbaar 
zijn voor eindverantwoordelijken zodat deze lokaal het 
beheer regelen van iPOSID.

In welke situaties wordt iPOSID ingezet?
In elke omgeving waar voortdurend onderhoud en verande-
ring plaats vind aan installaties en faciliteiten die daarmee 
samenhangen.
In elke omgeving waar het van belang is om blijvend
te wijzen op de risico’s voor veiligheid en waar de omstan-
digheden daaromtrent voortdurend veranderen.

Hoe komt iPOSID aan de werkvergunningen?
Werkvergunningen worden opgesteld in externe systemen 
volgens de daartoe behorende procedures en normen.

Het proces van vergunningverstrekking en taak- risicoana-
lyse is strikt genomen niet de functie van iPOSID. 
iPOSID is te beschouwen als een complementair hulpmiddel 
om in de uitvoering zicht te houden op de organisatie van 
uitgegeven actuele werkvergunningen.

Middels databasekoppeling en beveiligde dataverbindingen 
wordt binnen de iPOSID omgeving het aanbod van werkver-
gunningen up-to-date gehouden.

Wat kun je met iPOSID “out of the box”?
- Zien waar op de locatie gewerkt wordt
- Zien welke risico’s daaraan verbonden zijn
- Het dagelijks aan- en afmelden van werkvergunningen
- Vooraf situaties van bezetting visualiseren
- Visueel de nadruk leggen op specifieke situaties
- Werkvergunningen logisch groeperen
- Last minute informatie delen met alle betrokkenen
- Actuele werkbezetting delen met hulpdiensten
- Weergeven van locale weersomstandigheden 
- Weergeven veiligheidsgerelateerde communicatie
- Meten van veilig verloop van werkuitvoeringen

Meer mogelijkheden met IPOSID
Met IPOSID kan informatie locatiegebonden en eventgericht 
worden gedeeld via deelschermen die op tactische locaties 
zijn opgesteld. Deze kunnen naar wens interactie toestaan.
De weer te geven informatie op beeldschermen die elders 
staan opgesteld kan bestaan uit deelweergaves uit iPOSID, 
planning gerelateerde informatie. Procesinformatie zoals 
werktekeningen, naslagwerk en handleidingen.
Daarnaast kunnen deze beeldschermen benut worden voor 
het weergeven van interne bedrijfscommunicatie, veiligheid-
campagnes en instructiefilms. De (centrale) regie daarvan 
wordt gestuurd vanuit een narrowcasting dashboard functie. 

Wat is het effect als iPOSID wordt ingezet?
- Verbeterd zicht op de actuele werkvergunningen
- Een directe toegang tot beschreven risicofactoren
- Tijdbesparing in de dagelijkse communicatie
- Meer betrokkenheid en bewustzijn t.a.v. veilig werken
- Toename meetmomenten veilig werken
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